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Articolul discută despre o anumită categorie de vase de sticlă, 
descoperite la est de Carpaţi. Am reuşit identificarea a 15 cupe de sticlă 
care, conform clasificării tipologice internaţionale, pot fi încadrate în trei 
mari categorii. Prima categorie include cele mai multe exemplare şi, ca 
urmare, este, la rândul ei, împărţită în şase sub-tipuri.  

În ceea ce priveşte contextul descoperirii acestei categorii de 
recipiente, pentru cinci dintre ele rămâne necunoscut şi probabil nici nu va 
mai putea fi reconstituit. Este vorba despre piesele de la Poieneşti (nr. 
catalog 8), Băiceni (nr. catalog 9, 11-12), Todireni (nr. catalog 15) şi 
eventual o altă piesă descoperită la Poieneşti (nr. catalog 4), pentru care se 
menţionează provenienţa din şanţul nr. 70. 

Cele mai multe dintre piese apar în contexte funerare (47 %), fapt ce 
relevă pe de o parte preţuirea de care se bucurau recipientele de sticlă, dacă 
nu cumva constatarea poate fi pusă şi pe seama faptului că în atare contexte 
s-au putut conserva ceva mai bine. Cupe de sticlă au fost identificate în 
mormintele de înhumaţie de la Tecuci (nr. catalog 1), Miorcani (nr. catalog 
2), Iacobeni (nr. catalog 3) şi Poieneşti (nr. catalog 5) şi în cele de 
incineraţie de la Branişte-Nemţişor (nr. catalog 10), Bârlad-Valea Seacă (nr. 
catalog 13) şi Bogdăneşti (nr. catalog 14). Posibil în cadrul unor aşezări au 
fost descoperite recipientele despre care ştim că au fost identificate în gropi, 
la Bârlad-Valea Seacă (nr. catalog 6) şi Iaşi-Nicolina (nr. catalog 7).  

În Moldova cupele de sticlă au o răspândire mai curând uniformă, 
apărând în mai multe zone de la est de Carpaţi, făcând astfel dovada că 
produsele de sticlărie erau mult apreciate de populaţiile din acest spaţiu, 
care aveau atât posibilitatea cât şi oportunităţile de a achiziţiona astfel de 
produse. 


